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Abstract
The purpose of the religion of Islam is to provide the human’s prosperity in this world
and the hereafter. Therefore, Allah has provided the human with necessary commands
in all areas. If each of these orders and laws are properly and fully implemented, it will
lead to the reduction of social injuries. Since promotion of good and prevention of evil
set the ground for healthy social education, it is an effective mechanism in preventing
social injuries through creating a sense of authority in various social ties. In addition it
creates a general sensitivity against sin and prevents deviation. Therefore, many social
injuries are spread across the society because these two religious obligations are
neglected and the different classes of people feel indifferent and irresponsible against
social injuries. This paper, while investigating the role of promotion of good and
prevention of evil as a jurisprudential strategy in reducing social injuries, discusses a
number of solutions to promote and restore these two divine duties in the community.
This study aims at identifying the effect of these two religious obligations in reducing
social injuries which will lead to their practicing and promotion. As a result, the
abnormalities and deviations in the society will fade and disappear. This research uses
descriptive-analytical method and library study to collect data.
Keywords: Promotion of Good and Prevention of Evil, Indifference, Responsibility,
Jurisprudence, Social Injuries.
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پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،11شلارۀ  ،2تابستان 1051
صفحات ( 010-611مقاله پژوهشی)

بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیبهای
اجتماعی با تأکید بر راهکارهای احیا و ترویج این فریضۀ الهی
*3
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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ الهیات فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی قم،ایران
 .2استادیار ،دانشکدۀ الهیات فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی قم ،ایران
(تاریخ دریافت1911/ 11/11 :؛ تاریخ پذیرش)1055/56/50 :

چكیده
هدف دین مبین اسالم تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان است ،بنابراین خداوند برای رسیدن به ایبن مقصبود در هلبۀ زمینبههبا
دستورهای الزم را در اختیار انسان قرار داده است ،و چنانچه هریک از این دستورها و قوانین بهطور صبحیح و کامبا در جامعبه
نهادینه و اجرا شود ،در هلان راستا موج

کاهش آسی های اجتلاعی میشود .از آنجبا کبه امبر ببه معبروف و نهبی از منکبر،

زمینهساز تربیت سالم اجتلاعی است ،با ایجاد حس مسئولیتپذیری در پیوندهای مختلف اجتلاعی ،در پیشگیری از آسی هبای
اجتلاعی مؤثر است و نیز با حساسیت علومی که در برابر گناه دارد ،اجازه نلیدهد افراد دچار تباهی شوند .ازایبنرو بسبیاری از
آسی های اجتلاعی به این دلیا در جامعه رواج پیدا میکند که این دو واج

مغفول میمانند و اقشبار مختلبف مبردم در براببر

آسی های اجتلاعی احساس بیتفاوتی و بیمسئولیتی میکنند .در این مقاله ضلن بررسی نقش امر ببه معبروف و نهبی از منکبر
بهعنوان راهبرد فقهی در کاهش آسی های اجتلاعی ،راهکارهایی برای ترویج و احیبای ایبن دو فریضبۀ الهبی در جامعبه ارائبه
میشود .هدف این است که اثر این دو واج

الهی در کاهش آسی های اجتلاعی شناسانده شود و هلبین مسبئله سبب علبا

کردن و گسترش آن در جامعه میشود ،در نتیجه ناهنجاریها و کجرویها در جامعه کلرن

و محو میشود .ببرای ایبن منظبور

از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جلعآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای بهرهبرداری شده است.

واژگان کلیدی
آسی های اجتلاعی ،امر به معروف و نهی از منکر ،بیتفاوتی ،فقه ،مسئولیتپذیری.

* نویسنده مسئول:

Email: sm132828@yahoo.com

  333پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،81شمارۀ  ،2تابستان 8048

 .1مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر مقدمهساز جامعهای سالم و مؤثر در پیشگیری از آسبی هبای
اجتلاعی است و با توجه به واکنشی که در برابر جرم و گناه از خود نشان مبیدهبد ،مبانع
سوق پیدا کردن افراد بهسوی کجروی و بیبنبدوباری مبیشبود ،هلچنبین ببا ایبن قابلیبت
اجرایی که دارد ،وقتی بهنحو صحیح اعلال شود ،موج

آرامبش و تبأمین حقبوق اساسبی

مردم میشود  ،چراکه معروف در تلام اعلال و رفتارهایی کبه مصبلحت مبردم در گبرو آن
قرار دارد ،است و منکر نیز در تلام کارهایی که فساد و آسی های اجتلاعی را در پی دارد،
قرار گرفته است .ازاینرو هرگاه در جامعه این دو فریضۀ مهم الهی به اجرا گذاشبته شبود،
ولی افرا د نسبت به علا کردن به این دو امبر خطیبر احسباس مسبئولیت نکننبد ،مبرگ و
سقوط آن جامعه حتلی خواهد بود.
امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین و کارامدترین فرایض اسالم و از جلبوههبای
نورانی و درخشندۀ اجتلاعی ،در دین محسو
سب

میشود و اجرای صحیح این راهبرد فقهبی

گستر ش معروفات دینی در جامعه و بازداری از منکبرات و اصبالح افبراد از مفاسبد

میشود .طبق آیات قران کریم و سیرۀ معصومان(ع) بهترین و مهمترین راهکار برای اصالح
جامعه از انحطاط و آسی های اجتلاعی آموزش و علا به ایبن دو فریضبۀ الهبی در ببین
افراد اجتلاع است .ازاینرو ضروری است برای داشتن جامعهای متوازن و به دور از جرم و
گناه و نیز تعلیم بخشیدن خیر و فیض الهی به تلام انسانها نسبت به فرمایشهای الهی که
هلواره مصلحت بشر را در دنیا و آخرت تضبلین کبرده ،اذعبان کبرده اسبت و ببهمنظبور
رسیدن به جامعهای سالم از این میراث نبوی که هلانا امر به معروف و نهی از منکر اسبت،
بهره جست .بنابراین با ایجاد نظارت فردی و برخی موارد نظارت علومی و گروهی جامعه
از سوق پیدا کردن به سلت راه خطا حفظ میشود.
در این نوشتار سعی شده است تا از طریبق واکباوی و تحلیبا و منبابع فقهبی ببه ایبن
پرسشها پاسخ دهیم که:
راهکارهای احیا و ترویج این دو فریضه در کاهش آسی های اجتلاعی چیست؟
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 .2مفهوم امر به معروف و نهی از منكر
امر به معروف و نهی از منکر مانند سایر واۀگان دو معنای لغوی و اصطالحی دارد ،اما ایبن
دو معنای لغوی و اصطالحی آن از هم دور نیستند.
 .3 .2معنای لغوی
معروف در لغت از مادۀ عرف (ضد منکر) به معنای هر چیز پسندیدهای است ،که نفبس آن
را میشناسد و به آن انس میگیرد و آرامش مییابد (راغ

اصفهانی1012 ،ق ،ج )010 :2و

منکر خالف معروف یعنی هر امری که نفبس آن را زشبت بشبلارد و حبرام و ناخوشبایند
بداند .معروف اسم هر کاری است که حسن آن را عقا و شرع تشخیص دهبد و منکبر آن
است که عقا و شرع آن را انکار میکند (ولدبیگی ،1916 ،ج.)910 :0
 .2 .2معنای اصطالحی
معروف هر کار پسندیدهای است که افزونبر خوبی دارای وصف زائد باشبد ،کبه یبا خبود
انجامدهنده آن را بشناسد یا به آن راهنلاییاش کنند و منکر کار زشت و ناپسندی است که
یا خود انجامدهنده آن را بشناسد یا از طریق دیگران شناخته شود (تقوی یگانه.)1966 ،
از آنجا که منکر و معروف به فرهن

وابسته است ،عقا هم آن را میشناسبد ،یعنبی برخبی

منکرات در هلۀ فرهن ها منکرند و برخی معروفهبا در هلبۀ فرهنب هبا معبروف محسبو
میشوند .اما برخی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را باید از طریق شبرع شبناخت ،ببه
هلین دلیا کسانی که برخی از مصادیق منکبر را انجبام مبیدهنبد و برخبی معروفبات را تبرک
میکنند و در شناخت آن نیز کوتاهی نکرده و از روی لجاجت نیز سرپیچی نلبیکننبد تبا قاصبر
شناخته شوند ،در پیشگاه خداوند معذورند (گلپایگانی( .)60 :صافی گلپایگانی ) 60 : 1915 ،
 .3مفهوم آسیبشناسی اجتماعی
آسی شناسی :مطالعه و شناخت ریشۀ بینظلیها ،ناهنجارها و آسی هبایی ماننبد بیکباری،
فقر ،خودکشی و ،...هلراه با علا و شیوه های پیشگیری و درمان آنها و نیز مطالعبۀ شبرایط
بیلارگونه و نابسامانیهای اجتلاعی است (ستوده.)10-10 :1919 ،
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 .1 .3مفهوم آسیبهای اجتماعی

به هر نوع علا فردی و اجتلاعی اطالق میشود که در چارچو

اصول اخالقبی و قواعبد

عام ،علا رسلی و غیررسلی جامعه ،محا فعالیت کنکاشگران قرار نلیگیرد و در نتیجه با
منع قانونی و قبح اجتلاعی روبهرو میشود (ستوده.)10 :1919 ،
 .4علل بهوجودآورندۀ آسیبهای اجتماعی از منظر فقه
قرآن کریم و فرستادگان الهی آفت حاد آسی های اجتلاعی را بهکبرات یبادآوری کبرده و
برای مقابله با این آسی ها و انحرافات نیز سیاستهایی را بیان کبردهانبد .در ایبن قسبلت
آسی ها و علا بهوجودآورندۀ آن بیان میشود .بهطور کلی آسبی هبای اجتلباعی در پبنج
محور دستهبندی شدهاند:
 .1عدم امنیت جانی .2 ،عدم امنیت در پیوندهای اجتلاعی و خانوادگی .9 ،عدم امنیبت
قضایی .0 ،عدم امنیت روانی و  .0عدم امنیت اقتصادی.
خداوند در مبحب عدم امنیت جانی به مواردی هلچون ظلم و ستم ناروا ،نهی از قتبا،
قتا به ناحق و در مقام انتقام ،عدم اسراف در قصاص ،قتا فرزندان بهسس

تبرس از فقبر

و ...بیان کردهاند ،مانند «وال تقتلوا اوالدکم یبسط الرزق للن یشاء و یقبدر انبه کبان بعبباده
خبیرا * وال تقتلوا اوالدکم خشیه امالق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئبا کبیبرا *و
ال تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیال * و ال تقتلوا النفس التی حرم اهلل اال بالحق و مبن
قتا مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فال یسرف فی القتا انه کان منصورا؛ فرزندانتان را از بیم
تنگدستی نکشید ،ما به آنان و شلا روزی میدهیم ،یقیناً کشتن آنان گناهی بزرگ است * و
نزدیک زنا نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بد است * و کسبی کبه خبدا کشبتنش را
حرام کرده (و به جانش حرمت نهاده) جزء به حق نکشید ،و هر کس مظلوم (و ببه نباحق)
کشته شود ،برای وارثش تسلطی بر قاتا (جهت خونخواهی دیه و عفو) قرار دادهایم ،پبس
وارث مقتول نباید در کشتن زیادهروی کند ،زیرا او (با قوانین صحیح و درستی چون دیبه و
قصاص) مورد حلایت قرار گرفته است» (اسراء ،)91-99 /و برای اینگونه اعلال مجازات
سخت در نظر گرفته است .از نظر نویسنده با توجه به اهلیت باالی امنیت جانی برای فبرد
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و اجتلاع ،باید گفت امنیت جانی نخستین دغدغۀ انسان است و اگر انسان احساس امنیبت
جانی نکند ،نلیتواند هیچ اقدامی انجام دهد .امنیت از نیازها و انگیزههبای اساسبی انسبان
بهشلار میرود ،بهطوریکه با زوال آن آرامبش خباطر انسبان از ببین مبیرود و تشبویش،
اضطرا

و ناآرامی جای آن را میگیرد ،امنیت جانی زیربنای حیات فرد و جامعه و مقدمبۀ

رشد و رفاه و ارتقای مادی و معنوی در افراد جامعه محسو

میشود ،بنابراین مرتفع شدن

بسیاری از آسی های اجتلاعی در گرو تأمین امنیت جانی فرد و جامعبه اسبت ،ببه هلبین
دلیا امنیت جانی و حفظ جان انسان ،از ابعاد مهم امنیت اسبت و خداونبد در قبرآن کبریم
توجه ویژهای به این موضوع کرده است.
ظلم و ستم در این مبحب به سه دسته تقسیم میشود:
 .1ظلم به خود :قرآن کریم هر ترک اولی و هر گناهی را که از انسان سبر بزنبد ،نبوعی
ظلم و ستم تلقی کرده است .برای نلونه «قاال ربنا ظللنا انفسنا و ان لم تغفر لنبا و ترحلنبا
لنکونن من الخاسرین؛ زمانیکه حضرت آدم(ع) و حبوا تبرک اولبی نلودنبد و از درخبت
ملنوعهای که امر به دوری از آن شده بود تنباول نلودنبد فبوراً ببه درگباه خداونبد متعبال
استغفار کردند و اظهار داشتند پروردگارا ما به خویشتن ستم کردیم و اگر مارا نبخشی و ببه
ما رحم نکنی از زیانکارانیم» (اعراف .)29 /از نظر نویسنده فرد نلیتوانبد ببه بهانبۀ اینکبه
مسائا خودش مربوط به خودش است ،حقوق شخصیاش را زیر پا بگذارد و هر کاری که
دوست دارد انجام دهد و به جسم و روح خود ضربه وارد کند ،مانند آسی

رساندن به بدن

خود ،کفران نعلت و غیره.
 .2ظلم به مردم و سایر موجودات :خداوند متعال در قرآن کریم درباره این نوع ظلم ببه
گروههای زیادی اشاره فرمودهاند؛ از جللۀ آنها میتوان به مشبرکان و متجباوزان از حبدود
الهی اشاره کرد ،مانند «الطالق مرتان فامساک بلعروف او تسریح باحسان و ال یحا لکم ان
تاخذوا ملا آتیتلوهن شیئا اال ان یخافا اال یقیلا حدود اهلل فان خفتم اال یقیلا حدود اهلل فبال
جناح علیهلا فیلا افتدت به تلک حدود اهلل فال تعتدوها و من یتعد حدود اهلل فاولئبک هبم
الظاللون؛ طالق (طالقی که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است (و در هبر مرتببه) بایبد
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بهطور شایسته هلسر خود را نگهداری کند (و آشتی نلاید) ،یا با نیکی او را رهبا سبازد (و
از او جدا شود) .و برای شلا حالل نیست که چیزی از آنچه به آنها دادهایبد پبس بگیریبد،
مگر اینکه دو هلسر ،بترسند که حدود الهی را بر پا ندارند .اگر بترسید کبه حبدود الهبی را
رعایت نکنند ،مانعی برای آنها نیست که زن ،فدیه و عوضی بپردازد (و طالق بگیرد) .اینهبا
حدود و مرزهای الهی است ،از آن تجاوز نکنید و هر کس از آن تجاوز کند ،ستلگر است»
(بقره .)221 /به نظر نوبسنده میتوان چنین استنباط کرد که در جوامع بشری هلواره عدهای
به حقوق دیگران تجاوز کرده و از طبقات جامعه سل

آزادی و آسایش مبیکننبد و منبافع

خویش را هرچند در قبال نابودی هزاران نفبر ،ببر هبر چیبز مقبدم مبیدارنبد؛ آنهبا سبب
محرومیت دیگران از حق طبیعیشان میشوند .این گروه اگرچه کم هم باشند ،نظبم حباکم
بر جامعه را برهم میزنند تا از آ

گاآلود ماهی بگیرند ،البته بهتناس

افراد ،تفباوتهبایی

نیز در گروه هست .برای مثال بعضی حقوق یک نفر یا یک خانواده یا یک شهر را ضایع یا
به نفع خویش بر میدارند و برخی هم نظم یک جهان را بر هم میریزند و سب

آوارگی و

مرگ میلیونها انسان میشوند .بنابراین چون خداوند حدود و مرزها را معین کبرده اسبت،
افراد نلیتوانند به بهانۀ واهی این مرزها را رعایت نکنند و چنانچه به حبدود الهبی تجباوز
کنند ،مؤاخذه و مجازات میشوند .مانند استکبار جهانی یا اینکه افراد به بهانۀ امور شخصی
کار اربا

رجوع را به تعوبق بیندازند یا سد معبر کنند ،اینها هله از اموری است که موج

ظلم به دیگران و تجاوز از حقوق مردم میشود .بنابراین اگر افراد به قبوانین الهبی احتبرام
بگذارند و حد و حدود الهی را نقض نکنند ،موج

کاهش بسیاری از آسی های اجتلاعی

میشود.
 .9ظلم به قل

و دین :آیاتی که به لجاجتکنندگان و تکبذی کننبدگان پیبامبران الهبی

اشاره دارند ،مانند «ولقد جاء هم رسول منهم فکذبوه فاخبذهم العبذا
بهیقین فرستادهای از خودشان برایشان آمد اما او را تکذی
بودند آنان را عذا

و هبم ظباللون؛ و

کردند پبس درحبالیکبه ظبالم

فرو گرفت» (نحا .)119 /طبق تحلیا اینجان

افرادی کبه ببه قلب

و

دین خود ظلم مبیکننبد ،دارای صبفات تعصب  ،لجاجبت ،بهانبهگیبری ،خبودبرتربینی و
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کینهتوز ی نسبت به آیات خداوند و پیامبران الهی هستند .منظور از ظلم به قل
عدم عاطفه و عقا و حس انساندوستی است نه قل

از نظر بنده

بهعنوان هلان عضو فیزیکی در ببدن

انسان .چنین افرادی با زیر پا نهادن عهد و پیلانهای توصیهشدۀ الهی گویی اینکه از پشبت
به بشریت خنجر میزنند ،هلانند کشورهایی که سالحهای کشتارجلعی تولیبد مبیکننبد و
بهظاهر خود را نوعدوست و دلسوز نشان میدهند ،ولی در بباطن خبوی درنبده و وحشبی
دارند .با توجه به دستهبندیهای مذکور این نکته بهخبوبی دریافبت مبیشبود کبه صبفات
یادشده سب

بههمریختگی در جامعه و ایجاد آسی های اجتلاعی میشود.

دومین مورد از انواع آسی های اجتلباعی نداشبتن امنیبت در پیونبدهبای اجتلباعی و
خانوادگی است .عواملی کبه سبب

خدشبه در انسبجام درون و بیبرون خبانواده مبیشبود

عبارتاند از :بیعدالتی ،قطع رحم ،گفتار ناشایست و ...مانند «و قی لعبالی یقولوا التیی لیی
احسنان الشیطان ینزغ بینه ان الشیطان کان لالنسان عدوا مبینا؛ و به بندگانم بگبو :سبخنی را
که نیکوتر است ،بگویند؛ زیرا شیطان میان آنان (بهسب

سخنان زشت و بیمنطبق) دشبلنی

و نزاع میافکند ،زیرا شیطان هلواره برای انسان دشلنی آشکار است» (اسراء .)09 /از نظبر
نویسنده این قسم از اقسام آسی های اجتلاعی سب

تلایز حیات انسان و زندگی حیوانات

است ،چراکه در میان حیوانات نهتنها اخالقیات و احساسات به شکا حیات انسانی وجبود
ندارد ،بلکه آنها برای برطرف کردن غرایض خود از هر روشی درست یا نادرسبت اسبتفاده
میکنند (تنازع برای بقا) ،اما در زندگی انسانهاسبت کبه توجبه ببه اخالقیبات و عواطبف
نوعدوستی وجود دارد و آدمی با دیدن ناراحتی هلنوع خبود تحبت تبأثیر قبرار مبیگیبرد،
ازاینرو چنانچه افراد جامعه اعلالی هلچون بیعدالتی ،تلسخر ،گفتار ناشایست انجام دهد
و سب

رنجش سایر هلنوعان خود شود ،در ظاهر شبیه انسبان و در بباطن حیبوانی ببیش

نخواهند بود .از طرفی چون خانواده مهمترین نهادهبای اجتلباعی اسبت و افبراد پبیش از
ارتباط مستقیم با سایر گروهها و سازمانهبای جامعبه ،پیونبدهای مشبترک و وابسبتگی ببه
یکدیگر را در این نهاد تجربه میکنند .چنانچه افراد در محیط خبانوادگی از امنیبت الزم در
پیوندهایشان برخوردار باشند ،به افرادی سالم از لحاظ شخصیتی و روانی در جامعه تببدیا
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میشوند و بهتبع این موضوع ،میزان آسی های اجتلاعی که نشأتگرفتبه از تربیبت غلبط،
عقدۀ حقارت و غیره که سب

آن محیط ناامن خانوادگی بوده است ،کاهش مییابد.

سومین مورد عدم امنیت قضایی در جامعه است .از آنجا که امنیبت قضبایی از اهلیبت
بسزایی برخوردار است ،ازاینرو اگر این موضوع نادیده گرفته شبود یبا ببهدرسبتی اعلبال
نشود ،افراد از حقوق خود برخوردار نخواهند بود و هلیشه خبود را در معبرض اتهبام ببه
اعلالی میبینند که مرتک

آن نشدهانبد یبا در صبورت تجباوز ببه حقوقشبان نلبیتواننبد

دادخواهی کنند و در محاکم به عبدالت رفتبار نلبیشبود؛ کبامالً واضبح اسبت کبه چنبین
جامعهای به سعادت و آرامش نخواهد رسید .خداونبد در قبرآن کبریم مبیفرمایبد« :ان اهلل
یامرکم ان تودوا االمانات الی اهلها و اذا حکلتم بین الناس ان تحکلوا بالعبدل ان اهلل نعلبا
یعظم به ان اهلل کان سلیعا بصیرا؛ خداونبد ببه شبلا فرمبان مبیدهبد کبه امانبتهبا را ببه
صاحبانشان بدهید و هنگامیکه میان مردم داوری میکنید ،به عدالت داوری کنیبد خداونبد،
اندرزهای خوبی به شلا میدهد خداوند ،شبنوا و بیناسبت» (نسباء .)01 /از نظبر نویسبنده
هدف از امنیت قضایی ،رسیدن به عدالت قضایی است کبه در چبارچو

آن سبب

ایجباد

حس اعتلاد شهروندان به قانون و نظام قضایی میشود .زمانیکه امنیبت قضبایی در جامعبه
وجود داشته باشد ،حیثیت ،جان ،مال و تلامی امور مادی و معنبوی اشبخاص در حلایبت
قانون و مصون از تعرض میماند و افراد در آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضبلین و
احقاق حقوق و آزادیهای خود زندگی میکنند و تأمین چنین امنیتبی ببر عهبدۀ حکومبت
است و در چنین جامعهای میزان آسی های اجتلاعی کاهش چشلگیری خواهد یافت.
در موضوع عدم امنیت روانبی در قبرآن کبریم مبواردی مطبرح شبده اسبت؛ از جللبه
تلسخر ،عی جویی ،القا
تفاوت در رن

زشت و ...منطق قرآن کریم در چنین زمینههایی ایبن اسبت کبه

و نژاد و قبیله را وسیلهای برای شناخت بهتر یکدیگر مبیدانبد ،نبه عباملی

برای تلسخر و نژادپرستی و فخرفروشی ،هلچنانکه جایی برای اسبتفاده از القبا

زشبت

نیست ،زیرا افراد پس از ایلانشان درون جامعههایی قبرار مبیگیرنبد تبا رابطبهای برادرانبه
داشته باشند .از جلله آیۀ  11سورۀ حجرات که میفرماید« :یا ایها الاین آمنوا الیصر قوم من
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قوم عسی ان یکونوا خیرا منه و ال نساُ من نساُ عسی ان یکن خیرا منهن و ال تلمزوا انفسک
و ال تنابزوا بااللقا بئس االس الفسوق بعد االیمان و من ل بتب یاولئیک لی الظیالمون؛ ای
کسانی که ایلان آوردهاید ،نباید گروهی از مردان و زنان شلا گروه دیگری را مسخره کننبد
شاید آنان از اینها بهتر باشند و یکدیگر را مورد طعن و عی جویی قرار ندهید و ببا القبا
زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید ،بسیار بد است که بر کسی پس از ایلان نبام کفرآمیبز
بگذارد» (هلزه .)2 /هلانطورکه مشاهده شد ،در تلام موارد مذکور خداونبد انجبام چنبین
اعلالی را نهی کرده است که اگر این نهیهای قرآنی در جامعه صورت گیرد و ترویج پیبدا
کند ،انسانها از امنیت روانی برخبوردار نخواهنبد ببود و در آن جامعبه موضبوع اعتلباد و
حریم خصوصی دچار چالش اساسی خواهد شد .از نظر نویسنده خالقیبت و اسبتعدادهای
انسان در سایۀ امنیت روانی شکوفا میشود .اگر انسان در سایۀ تقوای الهی حرکبت کنبد و
با اعلال و رفتار خود موجبات آزار و ناراحتی کسبی را فبراهم نسبازد و در تلبام سبطوح
زندگی خدا را شاهد و ناظر بر اعلال خود ببیند ،هلواره به امنیت واقعی دست پیدا میکنبد
و در سایۀ امن الهی است که انسان از هر گونه خوف و حزن رهایی مییابد .بنبابراین اگبر
افراد از جنبۀ شخصی غرایضی هلچون حرص ،تعصبات ببیجبا ،خشبم ،حسبادت و ...را
بتوانند مدیریت کنند و در زمینۀ اجتلاعی نیز حاکلیت به مسبئلۀ حفبظ حبریم شخصبی و
ارزش فردی توجه کند ،انسانها هرگز دچار ناامنی روانی و تکانههبای روانبی نلبیشبوند،
ازاینرو هر جامعه ای اگر بخواهد به آسایش و رفاه درونبی برسبد ،بایبد موجببات امنیبت
روانی را مهیا سازد و این سب

کاهش آسی های اجتلاعی میشود.

در موضوع عدم امنیت اقتصادی باید گفت دین مببین اسبالم مطالب

زیبادی را مطبرح

کرده است ،مانند «یا ایها الذین آمنوا ال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطا اال ان تکون تجاره عبن
تراضلنکم و ال تقتلوا انفسکم ان اهلل کان بکم رحیلا؛ ای کسانی که ایلبان آوردهایبد امبوال
هلدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه دادوستدی با تراضی یکدیگر از شلا (انجبام گرفتبه)
باشد و خودتان را مکشید زیرا خدا هلواره با شلا مهربان است» (نساء .)21 /بنبابراین اگبر
بهصورت عادالنه رهنلود های فقهی در خصوص مسائا اقتصادی در جامعه اعلبال نشبود،
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سب

فاصلۀ طبقاتی روزافزون میشود و قشر محروم توسط اغنیا و ثروتلندان به اسارت و

بردگی گرفته میشوند و ظلم و ستم شدت پیدا میکند .از نظبر نویسبنده امنیبت اقتصبادی
یعنی اموال مردم در امنیت باشد و دولت با رعایت عدالت و انصباف مالیبات اخبذ کنبد و
امور اقتصادی را انجام دهد .زمبانیکبه در جامعبه امنیبت اقتصبادی وجبود نداشبته باشبد،
اشخاص در معامالت خود اعتلاد و اطلینانی نخواهند داشت یا هلیشه احسباس تردیبد و
ناکامی دارند .برای مثال در مسئلۀ احتکار خبود بیبانگر عبدم مبدیریت در توزیبع عادالنبۀ
اجناس است و محتکران اقدام به چپاول سرمایۀ دیگران میکنند ،ازاینرو و هرچبه امنیبت
اقتصادی در جامعه بیشتر باشد ،موجبات آسی های اجتلاعی هلچون فاصلۀ طبقاتی ،فقبر،
خودکشی ،سرقت و...کاهش مییابد.
 .5مكانیسم امر به معروف و نهی از منكر در کاهش آسیبهای اجتماعی
هلان طورکه در مکات

مختلف تربیتی ،روشهای گوناگونی را برای تربیت اشخاص ارائبه

میکند ،دین مبین اسالم نیز روشهای خاصی در قرآن کریم و سنت برای تربیت انسبانهبا
ارائه میدهد تا با آگاه کردن افراد از خود و جهان اطراف به تربیت هلهجانببۀ شخصیتشبان
بپردازد و جامعهای براساس برادری ،برابری ،حق و قانون ایجاد کند .راهبرد فقهبی امبر ببه
معروف و نهی از منکر بهعنوان سازوکار کنترل و نظارت هلگانی در حاکلیت اسالم مطرح
شده است تا بتواند اصالحات درونی و بیرونی را در جامعه حاکم سازد و این اصالحات با
توجه به راهکارهای عللی اسالم بسیار مؤثر در پیشگیری و کاهش آسبی هبای اجتلباعی
است .از نظر اسالم نظارت و کنترل وظیفۀ فردی و اجتلباعی ببهحسبا

مبیآیبد ،فلسبفۀ

نظارت در اسالم جلوگیری از طغیان و سرکشی است که به اسبتبداد و ظلبم و ببیعبدالتی
پایان دهد .نظارت در اسالم علبا آگاهانبهای اسبت کبه هبدف از آن سبالمسبازی محبیط
زندگی ،خیرخواه ی و رشبد و بالنبدگی اسبت .امبر ببه معبروف و نهبی از منکبر ،مکلبا
فریضههایی چون نلاز و زکات است و اغل

در قرآن کریم در کنبار اجتلباعی ببودن ایبن

فریضه متداول میدانند تا فطرت سلیم آن را روشن سازند .نظارت بر دو نوع است :نظارت
بیرونی و نظارت درونی .در نظارت بیرونی حاکلیت راهکارهایی را برای کنترل جامعبه در
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نظر میگیرد و نهادهایی را برای انجام این امر تأسیس میکند ،مانند نهاد پلبیس و نهادهبای
اطالعاتی .اما از گذشته تا به امروز تجربه نشان داده است که ایبن نبوع نظبارت ببهتنهبایی
نلیتواند کنترل و نظارت مؤثر و کافی باشد و سب

اصالح و رستگاری افراد شود .اما نوع

نظارت درونی بیشتر به اصالح نفس یبا هلبان جهباد اکببر توجبه دارد .ایبن نبوع نظبارت
نقایصی را که در نظارت بیرونی وجود دارد ،مرتفع میکند ،چراکه در نظارت بیرونی ببه دو
سببب

آس بی پببذیری وجببود دارد ،یکببی آنکببه امکببان هلدسببتی میببان نظببارتکننببده و

نظارتشونده وجود دارد؛ هلچنین نظارتشونده بتواند در اثبر مهبارت و تجرببهای کبه در
عللکرد خود دارد ،موضوع را از دید مقام نظارتکننده مخفی کنبد .زمبانیکبه ایبن اتفباق
میافتد و نظارتشوندگان موج

فری

نظارتکننبدگان مبیشبوند ،ایبن واقعیبت نلایبان

میگردد که تا انسان از درون تربیت نشود و خودش نتواند نفس خود را مهار کند ،مهبار از
بیرون بهویژه برای صاحبان قدرت و ثروت و شهرت که از امکانات زیادی برخوردارند ،ببا
موفقیت کاما روبهرو نخواهد شبد (شبریعتپنباهی .)1919 ،عالمبه طباطببایی نظبارت را
اینگونه بیان داشتهاند« :قوانین بشری بر اعلال انسانها نظارت دارد نبه ببر شبعور درونبی
احساسات نهان انسان ،درحالیکه اخبتالف ،از شبعور درونبی ،خودخبواهی و احساسبات
نهانی سرچشله میگیرد» (قرشی .)1960 ،نظر ایشان در واقع امر ،تأکیدی بر نظارت درونی
که در اسالم ب ه آن توجه شده ،است .اسالم با نگاه فراگیبر خبود نظبارت را در هلبۀ ابعباد
مورد توجه قرار داده است تا از حقوق فرد و جامعه بهنحو شایسته صیانت کند.
حال برای آنکه ستلگران و افرادی که در اعلال خود خدا شاهد نلبیبیننبد ببر جامعبه
حاکم نشوند امر به معروف و نهی از منکر باید بهعنوان مهمتبرین مکانیسبم نظبارتی بکبار
گرفته شود .هر مسللانی مکلف است تا امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهبد و ایبن
فریضه منحصر و محدود به افراد خاصی نیست ،بلکه هله سطوح جامعه و حتی حاکلان را
در برمیگیرد .این راهبرد فقهی در سنت ما غالباً بهصورت " نصیحت ائله مسللین " آمبده
است و بزرگان درباره اهلیت ،شیوه و آدا

آن بحبهای فراوانی مطرح کردهاند( .سروش

محالتی )190 :1900 ،چکیده بسیار مهم این بحبهبا آن اسبت کبه هبر مسبللان مجباز و
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مکلف است که حاکلان را خالصانه امر به معروف و نهبی از منکبر نلایبد و ایبن فریضبه
محدود و منحصر به محکومان نیست ،بلکه از حقوق یکایک مسللانان است .امام علی نیبز
به مالک اشتر توصیه میکند تا از بلهقربانگوها بپرهیزد و آنان که زبان تلخ حقگویانه بهکار
میبرند ،به خود نزدیک نسازد .هلچنین امام نهتنها به فرمانداران خود توصبیه مبیکنبد کبه
سخن امران را نقدپذیرانه بشنوند ،بلکه خبود پیشبقدم در ایبن کبار مبیشبود و ببه مبردم
میگوید « :از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز نایستید که من نه برتر از آنم که خطا کنم
و نه در کار خویش از خطا در ایلنم ،مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که او از من
برمن تواناتر اسبت» (شبهیدی ،خطببۀ  .)216ببه ایبن ترتیب

امبام اصبا خطاناپبذیری و

معصومیت حاکم را نلیپذیرد و هلگان را به نقد عللکرد او فرا میخوانبد .امبام علبی(ع)
اگرچه خود معصوم و مصون از خطاست ،در خصوص جایگباه خبود سبخن مبیگویبد و
معتقد است که هر کس در مقام آمریت قرار گیرد ،نیازمند هدایت و امر به معروف دیگبران
است و نخستین سن

انحراف زمانی گذاشته میشود که حاکم خود را ببینیباز از امبر ببه

معروف توسط دیگران بداند و بدین روی به مالبک توصبیه مبیکنبد« :و مگبو کبه امبارت
یافتهام .پس فرمان میدهم و از من اطاعت میکنند .که این کار مایۀ سیاهدلی و تبباهی دیبن
و نزدیک شدن زوال نعلتهاست» (شهیدی ،نامۀ .)09
امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان راهبرد تربیتی اسالم ،به تشویق افراد ببه امبور خیبر و
ملانعت از انجام کارهای نادرست میپردازد .اصا اولی در برخورد با تکالیف شرعی طبق اوامبر
خداوند برخورد تعبدی است و انسان بهعنوان بندۀ خدا هرچه را که معبود فرمان میدهبد ،بایبد
انجام دهد و از هرچه که نهی میکنبد ،خبودداری ورزد .چنبین رویکبردی در برخبورد ببا ایبن
راهبرد گویای علق و ۀرفای بندگی است .در این راهبرد ابتدا افراد باید تحت تربیت دینبی قبرار
گیرند و روح تقوا در جامعه جاری باشد .هر کسی باید وظیفۀ خود بداند کبه ببه قبانون الهبی و
اخالقی علا کند ،هلچنین از خود مراقبه و محاسبه کند ،بایبد هبدف انسبان قبر ببه خبدای
متعال و خشنود کردن او باشد ،ازاینرو چنین انسانی به حدود الهی و قبوانین تجباوز نلبیکنبد،
مرحلۀ دوم این است که افراد نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کنند .هلبانطورکبه خداونبد

بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیبهای اجتماعی 333  ...

مومنان را برادر یکدیگر میخواند ،چراکه برادر نسبت به ببرادر خبود احسباس مسبئولیت دارد،
ازاینرو اصا «کلک را و کلک مسئول» (مجلسی 1910 ،ق  ،ج )91 :2هلین معنا را ببهوضبوح
نشان میدهد که هلۀ انسانها در برابر آنچه عهدهدارش هستند ،مسئولاند .برای مثال زمامبدار و
امام مسئول ملت ،مرد مسئول خانواده ،زن مسئول امور منزل و فرزندان است .هلچنین مبیتبوان
چنین استنباط کرد که هر کدام از اها ایلان در رابطه با آنچه میدانند ،اگرچه یبک کللبه باشبد،
باید معلم دیگران باشند ،یعنی به اهلش برسانند و تبلی کنند و از نااها احتراز و کتلبان کننبد ،و
نسبت به کللهای که نلیدانند ،متعلم باشند .پاسخگویی ،مفهوم غربی نیست ،اگرچبه بعضبیهبا
دوست دارند آن را بهگونها ی نشبان دهنبد کبه ببه افکبار و مبدنیت غرببی منسبو شبود .نبه
پاسخگویی یک مفهوم و یک حقیقت اسالمی است ،و ایبن هلبان مسبئولیت اسبت .مسبئولیت
یعنی هر انسانی در هر مرتبهای که هست ،در درجۀ اول از خود سؤال کند و ببیند افکار و گفتبار
و تصلیمگیری او تحت تأثیر چه چیزی بوده اسبت؛ عاقالنبه و براسباس پرهیزکباری ببوده یبا
خودخواهانه و برای شهوت و اغراض شخصی .اگر انسان توانست وجدان خبود را آرام کنبد و
به ندای درونش پاسخ دهد ،در مقابا دیگران نیز احساس مسئولیت خواهبد کبرد .البتبه واضبح
است کسی که حیطۀ وسیعی از زندگی انسانها با قلبم و زببان و تصبلیم او تحبت تبأثیر قبرار
میگیرد ،مسئولیتش به هلان نسبت بیشتر است ،و این حقیقت اسالمی است و هله بایبد ببه آن
پایبند باشند .اگر انسان هنگام صحبت کردن بداند کبه در براببر سبخنش بایبد پاسبخگو باشبد،
طوری صحبت میکند که بتواند به آن علا کند ،ولی اگر بداند مطلبقالعنبان اسبت و پاسبخگو
نیست ،طوری علا میکند که گویی هیچ وظیفه و مسئولیتی در براببر گفتبههبای خبود نبدارد.
ازاینرو مسئوالن باید خیلی مراق

حرف زدن و تصلیمگیری خود باشند .به هلبین دلیبا امبام

خلینی (ره) معتقد بودند تلام افراد جامعه در نظام مردمساالری دینی مسئولیتپذیر ،تکلیفنگبر
و پاسخگوی عللکرد خویش هستند .ایشان یا استفاده از حدیب کلکم راع مبیفرمایبد« :اآلن مبا
مکلفیم ،هلۀ ما مسئولیم نه مسئول فقط برای کار خودمان ،مسئول کار دیگران هم هستیم و اگبر
من پایم را کج گذاشتم شلا مسئولید و باید بگویید که چرا پایبت را کبج گذاشبتی ...هلبه بایبد
مراق

باشیم که این مکت

محفوظ بلاند» (رجائی.)1910 ،
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نویسنده چنین استنباط میکنبد کبه در نظبام حکبومتی مبا چبون تلبامی موضبوعات ببا
آموزههای دینی پیوند دارد ،ازاینرو یکی از مهمترین این آموزهها مسبئلۀ مسبئولیتپبذیری و
پاسخگو بودن است که پشتوانه و مبانی متقن و محکم قرآنبی و روایبی دارد و ایبن موضبوع
بارها از بیانات امام راحا (ره) و مقام معظم رهبری نیبز مطبرح شبده اسبت .ایبن مطلب

از

امتیازهای نظام اسالمی و مردمساالری دینی است که مبدیران و کبارگزاران نظبام را در تلبام
سطوح نسبت به فرایند تصلیمگیری و شیوۀ مدیریت و نتایج و پیامدهای آن شرعاً مسبئول و
پاسخگو میداند .از نظر نویسنده مسئولیتپذیری و پاسخگویی سب

مبیشبود تبا انسبانهبا

براساس ضوابط و مقررات رفتار کنند ،مدیران کاستیهبا را مبیشناسبند و جببران مبیکننبد،
قدرت تصلیمگیری براساس نیازها و واقعیتها افزایش مییاببد ،مشبارکتپبذیری مبردم در
بهبود سیستم مدیریتی آسانتر و بیشتر میشود ،و مردم نیبز نسببت ببه اجبرای تصبلیلات و
ابالغیههای مسئوالن احساس وظیفه میکنند .بنابراین امر به معروف و نهی از منکبر از طریبق
نظارت علومی بر رفتار یکدیگر و ببا هبدف بباز داشبتن مبردم از انحرافبات و پیشبگیری از
آسی های اجتلاعی در جامعه اعلال مبیشبود .هلچنبین در احادیبب و آیبات قبرآن کبریم
بهوضوح به این موضوع اشاره شده است ،مانند «و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یبامرون
باللعروف و ینهون عن اللنکر و اولئک هم اللفلحون؛ و باید از میان شلا گروهبی (مبردم را)
به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان هلان رسبتگارانانبد»
(آلعلران .)150 /هلچنین آنچه از مدلول اصبا  1قبانون اساسبی جلهبوری اسبالمی ایبران
برمیآید ،این است که تحقق امر به معروف و نهبی از منکبر در جامعبۀ اسبالمی مبا ،اببزاری
کارامد و مهم برای پیشگیری از آسی های اجتلاعی و انحرافات محسو

میشبود ،بنبابراین

اگر کسی بخواهد برخالف قانون رفتار کند ،نوبت به قوای قانونی و مجازاتهای تعیبینشبده
میرسد و این زمانی است که تقوای درونی بهمنظور کنترل مبؤثر واقبع نشبود .بنبابراین ایبن
آموزۀ مهم فقهی نهتنها روابط مردم را نسبت به یکدیگر پوشبش مبیدهبد و هریبک از افبراد
جامعه را در قبال دیگران مسئول و پاسخگو میداند ،شاما مسئولیت مردم در قبال دولتلبردان
و متصدیان بخشهای مختلف حکومت نیز میشود (حباجی دهآببادی .)01 :1916 ،بنبابراین
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جامعه زمانی دچار آسی

اجتلاعی میشود که به راهکارهای اسالم از جلله امر به معروف و

نهی از منکر علا نکند ،چراکه با رعایت ارزشهبا و هنجارهبای دینبی سبب

جلبوگیری از

رواج و گسترش بدیها و منکرات در جامعه میشویم .از آنجا که سازوکار و بازدارندگی امبر
به معروف و نهی از منکر ناظر بر تالشهایی برای جلوگیری از آسی های اجتلباعی و رفتبار
ناپسند در جامعۀ اسالمی است ،با بیان و توصیف نقش و آثار این راهبرد فقهی شناسباندن آن
با روشهای ساده و در سطح عام جامعه باعب تشویق برای اجرای بهتر و بیشبتر ایبن فرمبان
الهی در جامعه خواهیم شد (ولیدی .)1911 ،تبیین سازوکار امر به معروف و نهی از منکبر در
زندگی فردی و اجتلاعی سب

سالمت روانی فرد و جامعه میشود ،چراکه این راهبرد فقهبی

راهبردی حکلتی و اثباتشده در سالمت اجتلاعی است .هر گباه فبرد ببه تزکیبه و پبرورش
نفس خویش از طریق فرامین دینی بهخصوص امر ببه معبروف و نهبی از منکبر بپبردازد ،ببا
اصالح درون خود آغازی مؤثر برای اصالح اجتلاعی را رقم میزند و انسان با پرهیزکباری از
کارهای زشت و توجه به نکات مثبت انسانی زمینبۀ مناسببی ببرای رشبد و کلبال اجتلباع و
سعادت الهی فراهم میسازد.
حال نویسنده با تحلیا منابع فقهی و بیانات ائلۀ معصومین(ع) به این نتیجه میرسد کبه
امر به معروف و نهی از منکر باید در سه حوزه بررسی و تحلیا شود :ابتدا امر ببه معبروف
و نهی از منکر در حقاهلل مانند تشویق افراد به انجام وظایف و تکبالیف دینبی ماننبد نلباز،
روزه و ...؛ ثانیاً :امر به معروف و نهی از منکر در روابط اجتلاعی مردم مانند تشبویق افبراد
به رعایت اخالق اسالمی و اجتنا

از اموری که سب

روابط ناسالم اجتلاعی میشود و در

آخر امر به معبروف و نهبی از منکبر در رابطبۀ مبردم و حکومبت ماننبد نصبیحت و نقبد
خیرخواهان ۀ حکومبت دینبی و تشبویق کبارگزاران ببه عبدالت اجتلباعی و جلبوگیری از
برخوردها و رفتارهای نامناس  .به هلین علت سخن عادالنه و حق در برابر ستلگران جزء
بهترین کارهاست ،چراکه انسان مسئولیت دارد و به هلان اندازه نیازمنبد نظبارت از طبرف
دیگران بر خودش است ،وگرنه طبع اقتدارطل

انسبان ،او را ببه درۀ ۀرف قبدرتپرسبتی

میغلتاند و بر اثر بیتوجهی و سهاانگاری افراد به سرنوشت حاکلان سب

بهوجود آمبدن
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آسی های فراوان در جامعه و زندگی فردی خود میشود .از نظر اینجان

آنچه سب

تلایز

حکومت اسالمی و جامعۀ علوی از دیگر حکومتها میشود ،حضور گستردۀ ابزار نظبارت
و کنترل در جامعه (امر به معروف و نهی از منکر) است .چون این فریضه به قشبر خاصبی
اختصاص ندارد و هلگان میتوانند مسئوالنه از آن استفاده کنند ،این نظارت را هیچ قبانونی
نلیتواند منع یا محدود سازد یا حاکلی بگوید من مأمورم و معذور .اگر کسی چنین تفکبر
کند که حکومت یعنی جبر و استبداد ،این مسئله سب

فساد دل و خرابی دین و دگرگبونی

در جامعه میشود .دولتی قابا دوام است که به افکار آحاد ملت احترام بگذارد و از خطاهبا
و لغزش ها تا آنجا که سب

آسی

به نظم اجتلاع است ،بپرهیزد .امر به معبروف و نهبی از

منکر به سیستم حکومتی توانایی باالیی میبخشد تا بهصورت مادام سطح آگاهیهای مردم،
کارایی و قدرت کنترل آنها ارتقا یابد تا به فساد کشیده نشوند و طرز فکبر و خواسبتههبای
مردم از حدود حق و خیر تجاوز نکند و راه نفوذی برای قدرتطلببان و سبودجویان بباقی
نگذارد .ازاینرو با توجه به اهلیت این فریضه تدوینکنندگان قانون اساسی ،راهبرد امر ببه
معروف و نهی از منکر را بهعنوان اصول مادر و کلی بهشلار میآورنبد .در اصبا  1قبانون
اساسی جلهوری اسالمی ایران دعوت به خیر ،که هلانا هلین فریضین الهی است ،بهعنوان
وظیفۀ هلگانی و متقابا مردم در برابر دولت و دولت نسبت به مردم بیانشد اسبت ،چراکبه
این واج

الهی نقش تعیینکنندهای در سایر احکام دارد و کاماکنندۀ امبور و سبن

پایبان

دستور الهی بوده و رمز رستگاری انسان و جامعه است و هلچون آینهای صفات خداوند را
در وجود انسان میتاباند ،زیرا خداوند نخستین امرکنندۀ به معبروف و نهبیکننبده از منکبر
است و سب

امنیتبخشی به فرد و جامعه ،بقای جامعه ،حفظ وحدت ،عدالت اجتلباعی و

اقتصادی ،آبادانی و سازندگی ،قدرتلندی افراد صالح و تضعیف دشلنان و منافقان میشود.
 . 6راهكارهای احیا و ترویج فریضۀۀ امۀر بۀه معۀروف و نهۀی از منكۀر در کۀاهش
آسیبهای اجتماعی
یکی از مسائا و مشکالت پیچیدۀ جوامع کنونی مسللان ،چگونگی اجرا و کاربردی کبردن
امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است .این فریضۀ مهم متأسبفانه ببهطبور کبافی در
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جامعه شناسانده نشده و بهطور شایسته اهلیت و ضرورت آن و نیبز شبیوههبای صبحیح و
مناس

اجرایی شدن این فریضه در جامعه مورد توجه قرار نگرفته است .هرچند شیوههبای

جدید گفتاری و نوشتاری متناس

با امکانات ارتباطی جدید ارائه شده ،لیکن رشبد سبریع

رسانهای در جهبان و هجلبههبای گونباگون فرهنگبی و هلبهجانببۀ دشبلنان و مخالفبان،
روشهای مؤثرتری را برای اجرای این فریضۀ الهی اقتضا میکند و ناآگباهی از روشهبای
مؤثر اجرای این فریضه چهبسا عکسالعلا منفی در فرد مخاط
برای حفظ و تداوم انقال

ایجاد کنبد .علبیایحبال

اسالمی باید هویت آن را که باورهبا و اعتقبادات دینبی اسبت،

تقویت کرد ،الزمۀ این امر احیای امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان محور فرایض دینی
است و برای احیای این دو فریضۀ بزرگ ضروری است که آن را در قال

اصبول برگرفتبه

از تعالیم قرآن کریم و بیانات اولیای دین به شکا جذا  ،نبو و متفباوت ببه اجبرا درآورد.
هلچنین وجود پدیدههایی هلچبون بحبران هویبت ،سبن ازدواج ،آلبودگیهبای اخالقبی،
مصرف مواد مخدر و ...دغدغۀ ذهن اندیشلندان و دستاندرکاران امور اخالقبی ،فرهنگبی
جامعه باشد و در اولویت امور قرار گیرد (موحدی ،1911 ،ش  )1شبیوههبا و راهکارهبای
مفید بهمنظور ترویج و احیای این واج

عبارتاند از:

 .1اولین و مهمترین راهکار بهمنظور کاهش آسی های اجتلاعی ،آگاه کردن (آموزش و
تبلی ) هلۀ جامعه و نیرو های انسانی در خانواده است .چون خانواده نخستین و مهبمتبرین
محیطی است که در تربیت فرد نقش بسزایی دارد ،امر به معروف و نهی از منکر ابتبدا بایبد
در محیط خانواده پرورش یابد و رشد پیدا کنبد و افبراد خبانواده را انتقادپبذیر و منعطبف
تربیت کند (رفیعپور .)201 :1901 ،فرزندان از اوایا کودکی با معبروف خبو بگیرنبد و در
شخصیت آنها نهادینه شود هلانطورکه پیامبر مأموریبت داشبتند تبا امبر ببه معبروف را از
خانواده آغاز کنند ،مانند «و امر اهلک بالصاله واصطبر علیها ال نسالک رزقا نحن نرزقبک و
العاقبه للتقوی؛ و کسان خود را به نلاز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش ما از تبو جویبای
روزی نیستیم ما به تو روزی میدهیم و فرجام (نیک) برای پرهیزکاری است» (طه.)192 /
از نظر نویسنده نیز خانواده اولین و مؤثرترین جایگاهی است که مبانی زندگی اجتلاعی
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و اصول اخالقی را به انسان میآموزد و او را برای ورود به جامعبه آمباده مبیسبازد ،زیبرا
اصول و ارزشها از دوران کودکی آموخته و نهادینه میشوند .جامعه مهمترین نهاد جامعبه
و شکادهندۀ شخصیت آدمی است ،مطلوبیت ،رضایت ،خشنودی ،کیفیت و کبارکرد بهینبۀ
خانواده عواما بسیار مؤثری در رشد و شبکوفایی و پیشبرفت اعضبای خبانواده محسبو
میشوند .کودکان آنچه را که در خانواده فرا میگیرند ،در ارتباط با مربیان ،دوستان و محیط
اجتلاعی خود بهکار میبرند و حتی ارزشگذاری والدین بر گفتبار و رفتبار مرببی و مبواد
آموزشی ،بر تعلیم و تربیت فرزندان مؤثر است .موفقیت والدین ،در آموزش اصول اخالقی
و نهادینه شدن ارزشها در فرزندان وابسته به این است کبه والبدین تبا چبه انبدازه ببه آن
ارزش ها و اصول پایبند و با یکدیگر توافق داشته باشند ،بنابراین با نهادینه کردن معروفبات
و دوری از منکرات و درونیسازی ارزشهای دینی در خانواده ایبن اجتلباع کوچبک ،امبا
مهم ،نقش بسیار ارزندهای در کاهش آسی های اجتلاعی ایفا میکند.
 .2مدرسه اولین محیط اجتلاعی است که کبودک پبس از خبانواده وارد آن مبیشبود و
ناچار است خود را با قوانین و مقررات آنجا هلاهن

سازد ،محیط آموزشبی مکبانی ببرای

رسیدن به پیشرفتهای عللی در تلام زمینههاست که دستیابی به این هدف بر پایۀ معنویت
است که براساس زیرساختی دینی و اخالقی در جامعۀ آموزشی تحقبق مبییاببد .ایبن امبر
مستلزم آن است که در احیای امر به معبروف و نهبی از منکبر در محبیطهبای آموزشبی و
مدارس از اشخاص متدین و تأثیرگذار که به شبکا منطقبی و معتبدل ببا مسبائا برخبورد
میکنند  ،استفاده کبرد .معللبان و مسبئوالن در محبیط آموزشبی ببه هلبان انبدازه کبه ببه
موضوعات عللی توجه میکنند ،باید در زمینۀ پاسخگویی به مسائا فرهنگی و اخالقی نیبز
برنامهریزی دقیق داشته باشند ،بدانصورت که دانشآموزان را هلچون فرزندان خود بداننبد
و در تربیت آنها وظیفۀ شرعی ،اخالقی و قانونی خود را ایفا کنند .از نظر نویسنده مهمترین
وظیفۀ آموزش و پرورش در تربیت فرزندان ما این است که افزونبر آموزش امر به معروف
و نهی از منکر را از هلان ابتداییترین سطوح در مسیر اعلال خود قرار دهبد ،چراکبه ایبن
فریضۀ مهم الهی از واجبات اساسی دین اسالم است که اجرا کردن یا اجرا نکردن آن تبأثیر
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علیق و گستردهای بر تلام ابعاد شخصیتی افراد دارد .با آموزش این فریضه کودک از هلان
ابتدا خو

را از بد تشخیص میدهد و اگر مربیان و نظام آموزشبی ببه ایبن موضبوع مهبم

توجه نکنند ،کودک از هلان ابتدا راه اشتباه و فنا را پیش میگیرد ،ازاینرو تأثیرات امبر ببه
معروف و نهی از منکر بر تعلیم و تربیت دانش آموزان از اهلیت بسزایی برخوردار است و
باید مقدمات وسایا اثربخشی در وصول به آن را فراهم کنبیم .مدرسبه یبک واحبد کنتبرل
اجتلاعی برای دانشآموزان محسو

میشود ،چراکه به سب

هدف و نظم جامعۀ آموزشبی

الزم است مقررات را رعایت کند ،ازاینرو با بسیج و سازماندهی نیروهبای آمبوزشدیبده،
متدین و بانشاط میتوان در این نهاد مهم تربیتی فریضۀ مهم امر به معروف و نهی از منکبر
را بهنحو صحیح آموزش داد.
شایان ذکر است در نظام آموزش و پرورش کشور ما محتوای برنامههای درسی مدارس
از اساسیترین منابع و مرجع یادگیری دانشآموزان است و بیشتر فعالیتهبا در چبارچو
برنامۀ درسی قرار میگیرد ،پس شاید بتوان گفت اولین گام برای احیای این دو اصبا مهبم
در اسالم طرح مباحب به بیان سادۀ کاربردی و دلنشین حتی هلبراه ببا نلبایش و ببازی در
مباحب دبستان و بهمرات

سایر سطوح تحصیلی برای دانبشآمبوزان و دانشبجویان اسبت

(ابراهیلی ،1912 ،ش .)199
 .9شیوههای رسانهای :از آنجا که عصر حاضر عصر ارتباطات جلعی نامیده مبیشبود و
دلیا آن این است که ارتباطات و اطالعات انتقالیافته از آن ابزار مهلی برای تصلیمگیبری
و تعاما بین انسانهاست و موج

هویتبخشی و جهتدهی به افکار و اندیشهها میشود،

ازاینرو چنانچه محتوای رسانهای با این قدرت نفوذی که دارد ،متعارض با عقایبد دینبی و
اخالقی جامعه باشد ،سب

ایجاد بحران جدی در جامعه میشود ،حال ببا توجبه ببه نقبش

اساسی و مهم رسانههای علومی اعم از رادیو و تلویزیون و حتی فضای مجازی در زندگی
افراد ،الزم است امر به معروف و نهی از منکر را در قال های متفباوت نلایشبی رسبانهای
کرد ،یعنی محتوای برنامههای رسانهای باید مردم را به انجام کارهای نیبک کبه نفبع آن ببه
هله میرسد و دروی از اعلال بد که موج

ضرر به خود و سایرین میشود ،دعوت کنبد،
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بهگونهای که این برنامهها بسیار دقیق و محاسبه شده باشبد و ببا مسبائا و مشبکالت روز
هلاهن

باشد تا کارکرد مطلو

خود را بهویبژه در جبذ

و اقنباع مخاطببان در برداشبته

باشد (نظریزاده .)1910 ،از نظر نویسنده رسانههای جلعی باید یک معضا یا یبک مسبئلۀ
ویژه مطرح کنند و جامعه و مسئوالن را در قبال آن به حرکبت درآورنبد .ببا کشباندن یبک
معضا و مشکا به رسانهها و درگیر کردن افکار علومی و ارائۀ راهحاهای مناسب

ببا آن

هلچون قابلیتهای متعدد راهبرد امر به معروف و نهی از منکر به موضبوع توجبه کننبد و
سب

حا شدن سریع موضوع و اقناع حس مطالبهگری در افراد جامعبه شبوند ،البتبه ایبن

برنامهها بهصورت مستلر مثالً هفتهای چند ساعت پخش شود ،نه بهصورت مقطعی و گذرا
باشد ،چراکه تداوم و تکرار سب

عادت و درونی شدن مسئله برای افراد میشود.

 .0تقویت حس نوعدوستی و جامعهدوستی و مسئولیتپذیری و دعوت به خبوبیهبا و
القای این نکته که منافع جامعه هلان منافع افراد است و افبزایش حبس وجبدان اجتلباعی
داشتن .اینها سب

میشوند تا جامعه در مسیر اهداف ارزندۀ الهی قرار گیرد و سعادت دنیبا

و آخرت انسان را تضلین میکنند.
 .0افزایش پژوهشها و تحقیقات در زمینۀ امر به معبروف و نهبی از منکبر و شناسبایی
مبدأ انحرافات و ارائه و تبیین شیوههای صبحیح و مناسب

و ببهروز ایبن فریضبۀ مهبم در

جامعه تا کارایی الزم را بههلراه داشته باشد.
 .6تأکید بر اصا نظارت اجتلاعی و افزایش نظارت و کنترل اجتلباعی رسبلی هلاننبد
حضور پلیس و ابزارهای قانونی و مجازاتهای تعیینشده و نیز ابزارهای کنترل غیررسبلی
مثا ابزارهای اخالقی و ارزشی و فرهنگی (غفاریفر ،1911 ،ش .)10
 .7نتیجه
در این سطور در پی تقریر اثبات توانایی و انسجام این راهبرد مهبم فقهبی ببرای طبرح در
عرصۀ اجتلاع و بهکارگیری آن بهمثابۀ ابزاری برای کنترل و کاهش آسبی هبای اجتلباعی
بودیم .با توجه به مفهوم راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر از نظر فقبه و نقبش آن
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در تلام مراحا زندگی انسان ،میتوان به این نتیجبه رسبید کبه چبون نگبرش الهبی ببرای
هدایت آدمیان بهسوی خوشبختی و سعادت ابدی است ،بنبابراین تلبامی دسبتورهای دیبن
مبین اسالم برای راهنلایی بشر و با هدف جلوگیری از گلراهی و ضاللت است ،به هلبین
دلیا تبعیت از آنها نقش تعیینکنندهای در سبالمت اجتلباعی و فبردی دارد .ازایبنرو هبر
اندازه که فرهن

اسالمی آموزش و ترویج داده شود ،اعتقادات و باورهای دینی در جامعبه

قویتر می شود و بسیاری از عواما کبه سبب

آسبی هبای سیاسبی ،فرهنگبی ،اجتلباعی،

اقتصادی ،روانی و خانوادگی میشود ،کاهش مییابد.
در مقالۀ حاضر ضلن شناساندن انواع آسی های اجتلاعی و تجزیهوتحلیا راهکارهبای
مختلف احیا و گسترش راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کباهش آسبی هبای
اجتلاعی ،نتایج بهدستآمده بدین شرح اعالم میشود:
 . 1ترویج فرهن

اسالم و نهادینه کردن آن در جامعه توسط خطببا و گوینبدگان ،ائلبۀ

محترم جلعه و جلاعات تا مردم با مسائا دین اسالم آگاه شوند و به مسئولیت مهلبی کبه
در برابر این واج

الهی دارند ،هلچنین پیامدهای بد و خطرناکی که در اثبر تبرک ایبن دو

فریضه متوجه فرد و جامعه میشود ،واقف گردند .ترویج امر ببه معبروف و نهبی از منکبر
سب

کاهش آسی های مختلف اجتلاعی میشود .نکتۀ بسیار مهم این است که هبر انبدازه

این راهبرد فقهی و الهی از کیفیت باالتر برخوردار باشد ،میزان خودکنترلی در افراد افزایش
و به هلان اندازه بروز انواع آسی ها کاهش پیدا میکند؛
 .2بازسازی و ساختارسازی نهاد متولی امر به معروف و نهی از منکبر هلچنبین ایجباد
زمینه های قانونی الزم برای حلایت از آمران و ناهیان و ایجاد شبکههای تخصصبی مربیبان
آمر و ناهی؛
 .9ترویج امر به معروف و نهی از منکر سب

کاهش آسی های اجتلاعی مبیشبود کبه

مهمترین آنها عبارتاند از :بیکاری ،فقر ،ربا ،کمفروشی ،تورم و فاصلۀ طبقاتی و ...کبه در
نتیجۀ کاهش آسی های اجتلاعی انحطاط اخالق فردی و اجتلاعی در جامعه کم میشود و
جامعه بهسوی نیکی و سعادت پیش خواهد رفت؛
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 .0انواع راهکارهای ترویج و احیبای ایبن فریضبۀ الهبی عببارتانبد از :تبیبین ،تبلیب ،
ضرورت شناسایی این فریضبۀ مهبم الهبی ببا آمبوزش و تربیبت در خبانواده ،آمبوزش در
مدارس ،ترویج در رسانههای علبومی و فضبای مجبازی و تحقیقبات تبازه در زمینبۀ ایبن
واج

الهی بهمنظور تفهیم هرچه بیشتر مطل

در بین افراد جامعه .من اهلل التوفیق
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